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اخبار
«شنبههای اعتراض» در فرانسه
به هفته سی و چهارم رسید

معترضان به سیاس��تهای دولت فرانسه ،بار
دیگر با برگزاری تظاهرات ،ش��مار شنبههای
اعتراضی در کشورشان را به عدد  ۳۴رساندند.
به گزارش فارس ،معترضان به سیاستهای
دولت فرانس��ه و شخص «امانوئل ماکرون»
رئیسجمهور این کش��ور موس��وم به جلیقه
زرده��ا در س��ی و چهارمی��ن هفت��ه متوالی
روز ش��نبه شش��م جوالی ( 15تیرم��اه) به
خیابانه��ای پایتخت آمدند .بن��ا بر گزارش
خبرگزاری اس��پوتنیک ،ه��زاران نفر از مردم
فرانس��ه در هفتههای گذش��ته در تظاهرات
ضد دولتی ش��رکت کردهاند .وزارت کش��ور
فرانسه اعالم کرده است که شمار معترضان
در تظاهرات هفته گذش��ته حدود پنج هزار و
 ۸۰۰نفر و تعداد آنها در هفته قبل از آن۱۱ ،
هزار و  ۸۰۰نفر بوده اس��ت .همچنین شمار
تظاهرکنن��دگان در ش��هر پاری��س هم هزار
و  ۳۰۰نفر برآورد ش��ده اس��ت این در حالی
اس��ت که هفته قبل از آن تع��داد معترضان
ش��رکتکننده در تظاهرات ه��زار و  ۱۰۰نفر
بود .مخالفان برنامههای اقتصادی ماکرون از
نوامبر سال گذشته و پس از اینکه دولت وی
اعالم کرد که مالیات بر س��وخت را افزایش
میده��د ،ه��ر هفته در پاریس و ش��هرهای
مختلف این کشور تظاهرات میکنند .اگرچه
در ادامه اعتراضهای مردمی ،دولت فرانسه
وعده اصالحات داد اما معترضان همچنان با
ادامه تظاهرات بر ناخرس��ندی خود از شرایط
موجود تأکید دارند.
استراتژی فشار حداکثری ترامپ ایران
را پای میز مذاکره نمیآورد

وزی��ر مش��اور در وزارت ام��ور خارجه آلمان
دلس��ردی ایران در عمل به تعهدات خود در
برجام را قابل درک دانس��ته همچنین تأکید
کرد که اس��تراتژی فش��ار حداکثری ترامپ
ایران را پای میز مذاکره نمیآورد .به گزارش
تس��نیم ،نیلز آن��ن در گفتگویی ب��ا روزنامه
«دیول��ت» آلمان درباره ای��ن اعالن ایران
مبنی بر اینکه از روز یکش��نبه تعهدات خود
نس��بت به برجام را کاهش میدهد گفت :در
اصل من از ایران انتظار دارم که همچنان به
مفاد توافق هس��تهای پایبند باش��د .ما این را
همچنین آشکارا از ایران خواستهایم .اما با این
حال ایران مدتهاس��ت که اعالم میکند با
چنین اقدامی میخواهد به کنارهگیری آمریکا
از توافق هستهای واکنش نشان دهد .وی در
عین حال گفت که برجام یک معاهده مبتنی
ب��ر توافق متقابل اس��ت و این مس��ئله قابل
درک اس��ت که ایران وقت��ی طرف دیگر آن
را نقض میکند خود را به آن متعهد احساس
نمیکند .من میتوانم دلسردی در ایران را در
این رابطه که امتیازات اقتصادی مورد انتظار
در ای��ن توافق در حال حاضر برآورده نش��ده
اس��ت درک کنم ،از این رو ما مکانیسم مالی
اینس��تکس را تأس��یس کردهایم که حداقل
کم��ک کنیم با وج��ود تحریمه��ای آمریکا
تحویل کاالهای انس��انی و پزشکی به ایران
امکانپذیر باشد.

شورای حکام حق ورود به شکایت آمریکا درباره برجام را ندارد

عضو فراکسیون مستقلین والیی مجلس،
گفت :آمریکا با خروج از برجام خلع سالح
ش��ده و دیگر نمیتواند به شورای حکام
آژانس یا هیأت داوری ش��کایت کنند لذا
شورای حکام هم طبق قوانین و مقررات
بینالملل��ی نمیتواند به این موضوع وارد
شود .عزتاهلل یوسفیانمال در گفتوگو با
خانهملت با یادآوری درخواست نمایندگی
آمریکا در سازمانهای بینالمللی مستقر

در وی��ن در خصوص برگزاری نشس��ت
ویژه ش��ورای ح��کام آژان��س بینالمللی
ان��رژی اتمی ،گف��ت :کنگ��ره آمریکا و
ش��ورای حکام با خ��روج آمریکا از برجام
دیگر ط��رف معاه��ده نیس��تند بنابراین
ح��ق اعت��راض ندارن��د .از س��وی دیگر
در برج��ام پیشبین��ی ش��ده در صورت
نق��ض عهد یکی از طرفه��ا باید هیأت
داوری تش��کیل و موضوع شکایت به آن

کردند که جمهوری اسالمی هیچ تخطی
نکرده اس��ت ،کاهش تعهدات برجام که
طی مراحل��ی قرار اس��ت اتف��اق بیفتد،
اقدامی در واکنش ب��ه اقدامات آمریکا و
اروپا طبق معاهده برجام است.

اتمام ضرباالجل  60روزه به قاره سبز

گام دوم برجامی؛ پاسخ قاطع ایران به بدعهدیهای اروپا
اینستکس پالستیکی مانع از اقدام عملی ایران نمیشود

گروه سیاس�ی :طبق اع�لام مقامات دولت،
ام��روز  16تیرماه ضرباالج��ل  60روزه به
اروپ��ا پایان مییاب��د و ای��ران گام دوم خود
در راس��تای کاهش تعه��دات برجامیاش را
برمیدارد .ق��رار اس��ت در گام دوم ،رعایت
محدودیتهای مربوط به س��طح غنیسازی
اورانی��وم متوقف ش��ود و در کن��ار اقدامات
مربوط به مدرن س��ازی رآکتور آبس��نگین
اراک ،بازگش��ت به راکتور پیشین این مرکز
نیز در دستور کار قرار گیرد .ایران در سالگرد
خروج آمریکا از برجام ( 18اردیبهش��تماه)
اعالم ک��رد که اج��رای برخ��ی از تعهدات
خود در برجام را بهح��ال تعلیق درمیآورد و
ی مانده در
مهلت��ی  60روزه به  5کش��ور باق 
ای��ن توافق داد تا به تعهدات خود در برجام و
بهخصوص در حوزه بانکی و نفتی عمل کنند.
در واکنش به کوتاهی کشورهای اروپایی در
اجرای وعدههایش��ان ،ش��ورای عالی امنیت
ت در
ملی ایران روز چهارش��نبه  18اردیبهش 
بیانیهای اعالم کرد جمهوری اسالمی ایران
در راس��تای صیانت از امنیت و منافع ملی و
حقوق تصریحش��ده خود مندرج در بندهای
 26و  36برج��ام ،برخ��ی اقدامات خود ذیل
برجام را متوقف خواهد کرد .تهران در همین
راستا  30اردیبهشتماه اعالم کرد قصد دارد
میزان تولید اورانی��وم  3.67درصدی خود را
به  4برابر میزان قبلی افزایش دهد« .بهروز
کمالوندی» سخنگوی سازمان انرژی اتمی
نیز روز دوش��نبه  27خرداد در یک نشس��ت
خبری در محل تأسیسات آبسنگین اراک با
اشاره به تصمیمات اخیر شورای عالی امنیت
ملی عنوان کرد که از زمان چهار برابر شدن
ظرفیت ،تولی��د اورانیوم  3.67درصد افزایش
یافته و تا روز پنجشنبه ششم تیرماه از سقف
تعیینش��ده در برجام عبور خواه��د کرد .در
همین راس��تا ،آژانس بینالمللی انرژی اتمی
بع��د از ظهر روز دوش��نبه  10تیر تأیید کرد
ک��ه میزان ذخای��ر اورانیوم غنیش��ده ایران
از مرز تعیینش��ده در برج��ام ( 300کیلوگرم
هگزافلورای��د  UF6و ی��ا مع��ادل آن یعنی
 202.8کیلوگرم اورانیوم) عبور کرده اس��ت.
مقام��ات ایرانی به وضوح تصری��ح کردهاند
که ایران تنها زمانی اجرای تعهدات پیش��ین
خود در برجام را از سر خواهد گرفت که سایر
طرفهای این توافق بینالمللی نیز تعهدات
خود را به انجام برسانند .ایران اعالم کرده بود
در گام دوم از سطح غنیسازی  3.67درصد
عب��ور خواهد کرد و مواد هس��تهای با غنای

دوم اقدامات در حوزه برجامی باشند ،از سوی
دیگ��ر دولتهای اروپای��ی باید فکر جدی و
عملیاتی در این خصوص داشته باشند .یقین
داریم اینس��تکس نمیتواند مسئله و مشکل
مالی ایران را حل کند .حسینی شاهرودی با
اشاره به تغییرات در اتحادیه اروپا و جایگزینی
جوزف ب��ورل به جای موگرین��ی به عنوان
مسئول سیاست خارجی این اتحادیه ،گفت:
انتظار میرود با این تغییرات در اتحادیه اروپا
ش��اهد رویکرد جدید و جدی در اروپا باشیم،
در غیر این ص��ورت ایران به جد به اقدامات
برجامی خود ادامه میدهد.

کاهش س�طح تعه�دات برجام�ی ایران

پشتوانه حقوقی دارد

بیشتری تولید میکند و همچنین در موضوع
راکت��ور اراک به وضعیت پی��ش از برجام باز
خواهد گشت .حس��ن روحانی رئیسجمهور
ایران روز سهش��نبه  4تیر در گفتگوی تلفنی
با همتای فرانس��وی خود امانوئل ماکرون با
اش��اره به اینکه پایبندی ایران در برجام پس
از خروج آمریکا ب��ر مبنای وعده طرفهای
اروپایی ب��رای تضمین مناف��ع اقتصادی از
جمله حلوفصل مس��ائل مرب��وط به روابط
بانکی و فروش نفت بود که متأس��فانه هیچ
یک از آنها در مقام عمل تحقق پیدا نکرده،
خاطرنشان ساخت« :اگر ایران نتواند از فواید
برجام بهرهمند شود ،بر اساس بندهای  26و
 36برجام مرحله ب��ه مرحله تعهدات خود را
کاهش خواهد داد» .رئیس جمهور کشورمان
چهارشنبه گذشته نیز هشدار داد در صورتی
که کش��ورهای اروپایی به تعه��دات خود تا
یکش��نبه ( 16تیرماه) عمل نکنند جمهوری
اس�لامی هم دیگر خ��ود را متعهد به حفظ
سطح غنیسازی اورانیوم در حد  3.67درصد
نمیداند.

تأمی�ن خواس�تههای ایران ش�رط ادامه

اجرای تعهدات برجامی است

محمدابراهیم رضایی ،رئیس کمیته هستهای
کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی
مجلس با اش��اره به اتم��ام فرصت  60روزه
اروپاییها در قِبال جمهوری اسالمی ایران،
گفت :اروپاییها به نح��وی رفتار جمهوری
اس�لامی را آزمایش میکنند ک��ه اگر ایران

در مواضع اعالمی خود کوچکترین تردیدی
کن��د ،اروپاییها همان تاکتیک وقتکش��ی
و ع��دم عمل به تعه��دات را ادامه میدهند.
نماین��ده م��ردم خمین در مجلس ش��ورای
اسالمی ،تصریح کرد :اروپاییها از سررسید
گام دوم هراسان هستند و اصرار به پایبندی
ایران به توافق هس��تهای دارند به این دلیل
که جسارت و تصمیمگیری قاطع جمهوری
اسالمی در برداشتن گام اول کاهش تعهدات
را دیدند .وی افزود :تالش اروپاییها برای ما
قابل قبول نبوده ،خواسته جمهوری اسالمی
کام ً
ال شفاف است اما آنها به تعهدات برجامی
خ��ود عم��ل نکردند ،از ای��ن رو ما به همان
می��زان و گام ب��ه گام از تعه��دات خود کم
میکنیم .اروپاییها باید نگاه و مسیر خود را
برای جمهوری اسالمی روشن کنند .رضایی
یادآور شد :جمهوری اسالمی ایران در طول
یک سال گذشته نهایت خویشتنداری را از
خود نشان داده و به درخواست دیگر اعضای
برجام ،فرصت قابل توجهی در اختیار آنها قرار
داد تا اثرات و تبعات خروج آمریکا از برجام را
جبران کنند اما ما شاهد اقدامی از سوی آنها
نبودیم .این نماین��ده مردم در مجلس دهم،
تأکید کرد :هر زمان که خواستههای ما تأمین
ش��ود؛ ما نیز به همان می��زان اجرای مجدد
تعهدات متوقف شده را از سر خواهیم گرفت،
ام��ا در غیر این صورت ،جمهوری اس�لامی
ای��ران مرحله به مرحله تعه��دات دیگری را
متوقف خواهد کرد .جمهوری اسالمی ایران

در مرحله بعدی رعایت محدودیتهای مربوط
به سطح غنیسازی اورانیوم و اقدامات مربوط
به مدرن سازی رآکتور آبسنگین اراک را نیز
متوقف خواهد کرد .مسئولیت شکست برجام
و هرگون��ه تبعات احتمال��ی آن هم به طور
کامل بر عهده آمریکا و اعضای باقیمانده در
برجام قرار خواهد داشت.

تراکنش محدود اینستکس مانع از اجرای

گام دوم برجامی نمیشود

سید حس��ن حسینی شاهرودی ،عضو هیأت
رئیسه کمیس��یون اقتصادی مجلس با اشاره
ب��ه اینکه وزی��ر دارایی فرانس��ه از تراکنش
محدود اینس��تکس در روزه��ای آینده خبر
داده است ،گفت :از ابتدا که اروپا کانال مالی
اینس��تکس را معرفی کرد اعالم کردیم که
ای��ن اقدام ،حرکت سیاس��ی و صرف�� ًا برای
وقتکشی است تا ما را بازی دهد و اقدامات
ایران را به تأخیر بین��دازد .وی با بیان اینکه
تراکنش محدود تأثیری نخواهد داشت ،بیان
داش��ت :به نظر میرسد اگر اکنون تراکنشی
در اینس��تکس صورت گیرد ،سطح و سقف
آن مورد قب��ول نخواهد بود چراکه ایران 40
میلیارد دالر تراکن��ش مالی در امر واردات و
صادرات با اروپا دارد و عددهای بسیار جزئی
در حدود چند میلیون دالر مش��کل ایران را
در تب��ادل اقتصادی بینالمللی حل نمیکند.
نماینده مردم شاهرود در مجلس دهم شورای
اس�لامی تأکید کرد :بنابراین باید دولتمردان
ایران به جد به دنبال غنیسازی و اجرای گام

امیرحس��ین قاضیزاده هاشمی ،عضو هیأت
رئیسه مجلس در خصوص پایان مهلت 60
روزه اروپاییها برای عمل به تعهدات برنامه
جامع اقدام مشترک ،گفت :فرارسیدن زمان
گام دوم ای��ران در کاه��ش س��طح تعهدات
برجامی بر اساس مفاد توافقنامه مذکور است
زیرا برجام یک س��ند و معاه��ده بینالمللی
اس��ت .نباید از یاد برد که برجام در ش��ورای
امنیت سازمان ملل مورد بررسی و تأیید قرار
گرفته و بر اساس مفاد آن اگر یکی از طرفین
در اجرای تعهداتش کوتاهی کرد ،دیگر اعضا
میتوانند اجرای تعهداتشان را کاهش دهند.
وی با اشاره به اینکه کاهش سطح تعهدات
برجام��ی جمهوری اس�لامی ای��ران دارای
پش��توانه حقوقی است ،ادامه داد :در این بین
باید اذعان کرد اگر قرار باشد کشوری متهم
به نقض توافقنامه متهم شود ،انگشت اتهام
باید به س��مت ایاالت متحده نشانه برود که
یکجانبه از آن خارج شد .این نماینده مردم
در مجلس دهم با اش��اره ب��ه اینکه غربیها
به همه کشورهای دنیا نگاه استعماری دارند،
تصریح کرد :بر این اساس مشاهده میشود
که کشورهای حاضر در برجام تعهداتشان را
اجرایی نکرده و در مقابل به طور متناوب ایران
را مورد هجمه قرار میدهند که باید به مفاد
توافقنامه پایبند باشد و ابراز نگرانی میکنند.
وی در رابط��ه با درخواس��ت آمری��کا برای
برگزاری نشس��ت اضطراری ش��ورای حکام
درباره فعالیت هس��تهای ایران ،خاطرنش��ان
ک��رد :این اقدام کاخ س��فید خ�لاف قوانین
بینالمللی اس��ت زیرا کشوری که خودش از
برجام خارج شده هماکنون نمیتواند تعیین
تکلیف کند؛ در واقع ای��ن رفتار کام ً
ال جنبه
سیاسی دارد.

فتنه تقلب کار دست خاتمی داد

هنوز سند  ۲۰۳۰در حال اجراست

رئیس سازمان بس��یج دانشجویی با اشاره به
تذکر رهبر معظم انقالب درباره سند ،۲۰۳۰
گف��ت :همه ما میدانیم که هن��وز هم دارند
 ۲۰۳۰را اج��را میکنن��د ،یعن��ی آموزش و
پرورش ما همان چیزی اس��ت که در گذشته
بنا گذاش��ته ش��ده بود .به گ��زارش فارس،
محمدج��واد نی��کروش در دوره آموزش��ی
حمات (ویژه دانشجویان جهادی) اظهار کرد:
یک زمینه ایجاد هستههای مقاومت آن کاری
است که گروههای جهادی پیگیری میکنند
که امیدواری��م به برکت ای��ن گردهماییها
تکثیر شود و الگوی دقیقی به دست آید و اگر
ساختارهای رسمی مانعتراشی نکنند ما خیلی
کاری با آنها نداریم ..وی یادآور شد :اینکه به
م��ا بگویند نظام تعلی��م و تربیت ما با والیت
فقیه نس��بت دارد ،این همان تحقق گام دوم
انقالب اس��ت ولی مقام معظم رهبری االن
میگویند من درباره  2030تذکر دادم ش��ما
انجام ندارید و االن علنی میگویم که ۲۰۳۰
را اج��را نکنید ،و همه م��ا میدانیم که هنوز
هم دارند  2030اجرا میکنند ،یعنی آموزش
و پرورش ما همان چیزی است که در گذشته
بنا گذاش��ته ش��ده بود .رئیس سازمان بسیج
دانش��جویی گف��ت :ج��ای کار در این مدلی
که ما داریم در نظام اماممحمد با رس��یدن به
رس��یدن به نظریه انقالب خیلی خوب خیلی
خوب فراهم است غنیمت بشماریم.

هیأت ارجاع ش��ود .شورای حکام آژانس
بینالمللی انرژی اتمی س��االنه تش��کیل
جلسه میدهد و ضرورتی برای برگزاری
نشس��ت ویژه نیس��ت ،بر اساس گزارش
مدی��رکل آژانس ،جمهوری اس�لامی بر
اساس تعهدات خود به برجام پایبند بوده
اس��ت .وی افزود :وظیفه ش��ورای حکام
آژانس سیاس��تگذاری و نظارت اس��ت،
تصمیمهای آنها از تذکر و بازرسی گرفته

ت��ا فصل هفتم منش��ور مل��ل متحد که
موضوعی را به شورای امنیت میفرستند،
اس��ت .لذا آمریکاییها وقتی یکجانبه از
توافق هس��تهای خارج ش��دند نمیتوانند
ش��کایتی از س��ایر طرفه��ا کنند .عضو
فراکسیون مستقلین والیی مجلس یادآور
شد :ش��ورای حکام تاکنون بر تعهدات و
پایبندی جمهوری اس�لامی ایران تأکید
کردند و به سایر طرفهای برجام گوشزد

انگلیس در نقش دزدان دریایی
مزدوری آمریکا را میکند

رأی دادگاه ب��دوی مبن��ی ب��ر محکومیت
به  ۲س��ال حبس تعزیری ب��ه رضا خاتمی
ابالغ ش��د .به گزارش فارس ،در نشس��ت
خب��ری روز سهش��نبه هفته گذش��ته یکی
از خبرن��گاران از غالمحس��ین اس��ماعیلی
س��خنگوی قوه قضائیه درب��اره رأی دادگاه
محمدرضا خاتمی سؤال کرد که وی گفت:
این پرونده با حضور متهم و وکال در دادگاه
رسیدگی شد و دادگاه رأی صادر کرده است
که این رأی میبایس��ت در این هفته صادر
میشد اما به دلیل اینکه قاضی در مرخصی
است هنوز رأی به صورت تایپی ابالغ نشده
اس��ت و رأی قطعی نیس��ت به همین دلیل

 ۲سال حبس مجازات ادعای بدون مدرک

از بیان جزئیات معذورم .براساس اطالعات
به دس��ت آمده از س��وی خبرن��گار فارس
مش��خص ش��د حکم دادگاه روز گذشته به
خاتمی ابالغ شده و خاتمی در دادگاه بدوی
به تحمل دو س��ال حب��س تعزیری به جرم
نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی
محکوم ش��ده است .خاتمی سال گذشته در
مصاحبهای مدعی ش��د در انتخابات س��ال
 ،88هش��ت میلیون رأی به صندوق اضافه
شده اس��ت و تعرفه هم نمیخواست داشته
باش��د ،آراء در میآی��د و گفته میش��ود در
کش��ور  39میلی��ون رأی دادند در حالی که
آراء صن��دوق  32میلیون بوده نیاز به تعرفه

هم نبوده اس��ت .اطالع��ات ،از افراد مطلع
است از جناح مقابل که نمیخواهند نامشان
گفته ش��ود .به دنبال انتش��ار این مصاحبه،
دس��تگاه قضایی ش��یوه نس��بت ًا متفاوتی در
پی��ش گرفت و ضمن احض��ار خاتمی به او
مهلت داد که اسناد ادعای خود را ارائه کند.
اما خاتمی و جری��ان حامی او که از عوامل
آش��وبهای س��ال  88و گرفتار کردن کشور
در چرخ��های از ن��اآرام و به طم��ع انداختن
دش��منان خارجی بودند ،به نظر میرس��ید
انتظار نداش��تند از آنها سند و دلیل خواسته
ش��ود ،بنابراین در مرحله دادسرا ،خاتمی به
تکرار ادعاهای برخ��ی معترضان انتخابات

 88بس��نده کرد و س��ندی برای ادعاهایش
ارائه نداد و موجب شد در روزهای آخر سال
 ،97پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارسال
ش��ود .حاال پس از برگزاری س��ه جلس��ه و
ختم رس��یدگی دادگاه حکم دو سال حبس
تعزی��ری را برای محمدرض��ا خاتمی صادر
کرده اس��ت و رسوایی جدیدی برای جریان
فتنه و آش��کار شدن دستهای خالی آنان در
اثبات یک ادعای کهنه و بیسند رقم خورده
است .اگرچه این جریان در عمل نشان داده
اس��ت چی��زی به نام ت��ن دادن ب��ه قانون
وقت��ی در تضاد و تعارض ب��ا منافعش قرار
میگیرد ،در قاموس آن وجود ندارد و تالش

خواهد کرد با طیف وس��یعی از رس��انههای
همس��و که دامنه آنها به خارج از کش��ور و
امثال بیبیس��ی و منوتو نیز میرس��د ،به
دنبال اعمال فش��ار برای اخالل در اجرای
قان��ون برود؛ همچنانکه در جریان برگزاری
جلسات دادگاه نیز خاتمی پس از هر جلسه
در جمع خبرنگاران حاضر و ادعاهای خود را
تک��رار میکرد و این ادعاها در همان طیف
رسانهای ،پوش��ش پرحجم داده میشد .در
مقابل انتظار میرود قوه قضائیه تحت تأثیر
این فش��ارها و فضاس��ازیها قرار نگیرد و
در اجرای قان��ون و حکم نهایی ،تبعیض یا
توقفی وجود نداشته باشد.

عضو کمیسیون قضایی مجلس:

عضو کمیس��یون قضایی مجلس گفت :خیلی امیدوار
نیس��تم که اروپاییها در بحث اینس��تکس هم پایبند
باش��ند؛ م��ا کار خود را باید طبق مناف��ع ملی و منافع
ملت انج��ام دهیم .بهمن طاهرخان��ی در گفتوگو با
صبح قزوین با اش��اره به عدم اجرای تعهدات برجامی
اروپا طی مهلت  60روزه اظهار کرد :تعهدات بینالمللی
دو جانبه اس��ت ،بنابراین هر طرفی از ق��رارداد اگر از
اجرای تعهدات سرباز بزند ،حقوقی برای طرف مقابل
پیشبینی ش��ده و در معاهداتی مانند برجام همچنین
حقوقی پیشبینی ش��ده است که برای ما هم حقوقی

اروپا به اینستکس هم پایبند نمیماند

قائل شده و اکنون که اروپا عهدشکنی کرده نیز ما هم
باید قاطعانه بایستیم .وی افزود :اروپاییها تعهد کرده
بودند که مفاد برجام را انجام میدهند و با وجود اینکه
مدعی قانون مداری و قانونمندی هس��تند؛ اما شاهد
بودیم که به تعهداتش��ان پایبند نبودند ،بنابراین طبق
مفاد قرارداد باید تعهدات برجامی خود را کاهش دهیم
و طب��ق همان قرارداد نیز مرحله به مرحله آنگونه که
در راستای منافع ملی و منافع مردم است ،عمل کنیم.
عضو کمیس��یون قضایی مجلس بیان کرد :اروپاییها
مدعی هستند که مهد حقوق و حقوق بینالملل هستند

و ادعای تفسیر معاهدات بینالمللی را دارند ،اما دیدیم
که اروپاییها در این زمینه قدرت و اس��تقالل خود را
نش��ان ندادند .چراکه زمانی که امریکا ظالمانه از مفاد
برجام خارج شد و تعهدات خود را لغو کرد طبیعت ًا اروپا
باید عکسالعمل نش��ان میداد در حال��ی که تا االن
عکسالعمل جدی ندیدیم .وی درباره پیوس��تن ایران
به «اینس��تکس» اظهار کرد :خیلی امیدوار نیستم که
اروپاییها در بحث «اینس��تکس» هم پایبند باشند؛ ما
کار خ��ود را باید طبق مناف��ع ملی و منافع ملت انجام
دهیم .امری��کا با تحریمهای ظالمان��ه مردم را تحت

فشار گذاشته اس��ت که برخالف حقوق مسلم جامعه
بینالمللی است و جای هیچ دفاعی وجود ندارد و این
در حالی است که اروپا هیچ عکسالعمل جدی در برابر
امریکا نشان نداده است .وی در پایان تأکید کرد :در این
شرایط باید قاطعانه عمل کنیم چراکه در بحث برجام
و بعد از اینکه امریکا عهدش��کنی کرد ،ما مدارا کردیم
به واسطه اینکه ما تفکر ارزشی داریم و میخواستیم به
آنچه تعهد کردیم نیز عمل کنیم؛ اما امروز دیگر به نفع
ملت و کشور ما است که طبق سیاستهای کالن نیز
در برابر این عهدشکنیها بایستیم.

عض��و کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت
خارجی مجلس گفت :اس��تعمارگر پیر یک
روز در تهران حکومت تعیین میکند و امروز
در نق��ش دزدان دریایی م��زدوری آمریکا را
برعهده دارد .به گ��زارش «عصر ایرانیان»،
جواد کریمیقدوسی در مطلبی که در صفحه
توئیترش منتش��ر کرد ،به رفتار انگلیس در
توقی��ف نفتکش ایرانی واکنش نش��ان داد.
وی نوش��ت :در افول و سقوط دولت خبیث
انگلیس همین بس که در تنگه جبلالطارق و
مسیر آبهای آزاد نفتکش ایرانی را مزدورانه
توقیف کرد .عضو کمیس��یون امنیت ملی و
سیاس��ت خارجی مجلس ش��ورای اسالمی
درباره رفتار انگلیس تصریح کرد :استعمارگر
پیر و فرتوتی که یک روز در تهران حکومت
تعیین میکند و امروز در نقش دزدان دریایی
مزدوری آمریکا را برعهده گرفته است.
سازمان ملل شرایط آزادی
شیخ زکزاکی را فراهم کند

موسسه حقوق بش��ر ایران (صلح زیبا) طی
نام��های از دبی��رکل س��ازمان مل��ل متحد
خواست هرچه س��ریعتر امکان آزادی شیخ
زکزاکی و معالجه تخصص��ی وی را فراهم
کند .به گزارش فارس ،موسس��ه دانشجویی
حقوق بش��ر جمهوری اسالمی ایران (صلح
زیب��ا) طی نامهای از دبیرکل س��ازمان ملل
متحد خواس��ت هرچه سریعتر امکان رهایی
ش��یخ زکزاکی و معالج��ه تخصصی وی را
فراهم کن��د .متن این نامه ک��ه به امضای
سکینه الس��ادات پاد معاون حقوقی موسسه
و وکیل پایه یک دادگستری رسیده به شرح
زیر است :جناب آقای آنتونیو گوتیرش ،دبیر
کل س��ازمان ملل متحد ،با ش��ما که حسب
وظای��ف قانونی به مثابه وکیل مدافع مکلف
به دفاع از آرمانهای س��ازمان ملل متحد و
سخنگویی برای منافع مردمان جهان هستید
باب گفتگو را میگش��اییم .شیخ صلحجوی
مظل��وم که میلیونها ه��وادار معتقد دارد در
صورت تهدید جان��ش موجبات به مخاطره
افتادن صلح و امنیت را فراهم میکند .شما
در طول س��ه سال دربند بودن شیخ زکزاکی
که با اعمال وحش��یانهترین شکنجهها علیه
یک انس��ان اس��ت میتوانس��تید مبتنی بر
م��اده  ۱۳مقررات عمومی س��ازمان ملل با
اج��رای تی��وری دیپلماس��ی آرام دبیر کل،
یک انس��ان و رهبر و مرید میلیونها انسان
را نج��ات بدهید و ش��ما در این خصوص به
طور غیرقابل قبولی سکوت کردید .موسسه
حقوق بش��ر صلح زیبا که حس��ب س��اختار
ظاهری ش��ورای عالی حقوق بشر میتواند
در کنار س��ایر سازمانهای غیردولتی حقوق
بش��ری به عنوان احد از ناظران این ش��ورا
باشد به اتکای مس��تندات گروههای حقوق
بش��ری و پزشکان معالج ش��یخ که به طور
محدود و معدود موفق به دیدن ایشان شدند
و نیز به اس��تناد صحبتهای شیخ با خانواده
خ��ود که حکایت از قص��د دولت نیجریه در
مسموم کردن شیخ را دارد ،از شما میخواهد
هرچه س��ریعتر امکان رهایی شیخ و معالجه
تخصصی ایشان را فراهم نمایید.
حدنصاب کسب رأی در حوزههای
انتخابیه به  ۲۰درصد کاهش یافت

س��خنگوی س��تاد انتخابات کش��ور گفت:
تاکنون حدنصاب کس��ب رأی در حوزههای
انتخابیه ۲۵ ،درصد بود که در انتخابات پیش
روی مجلس ،با کس��ب  ۲۰درص��د از آرای
صحیح محاس��به میش��ود .به گزارش مهر،
سیداسماعیل موسوی در جلسه ستاد انتخابات
استان اردبیل اظهار داشت :تاکنون حدنصاب
کسب رأی در حوزههای انتخابیه ۲۵ ،درصد
ب��ود که در انتخابات پی��ش روی مجلس ،با
کس��ب  ۲۰درصد از آرای صحیح محاس��به
میشود .وی افزود :این موضوع باعث خواهد
ش��د انتخابات در حوزهه��ای کمتری به دور
دوم برس��د .موسوی از تالش برای برگزاری
انتخابات مجلس بهصورت الکترونیکی خبر
داد و گفت :در دوره گذش��ته در  ۱۳۹ش��هر
کشور انتخابات بهصورت الکترونیکی برگزار
ش��د .در برگزاری انتخابات در س��ال جاری
برای برگزاری انتخابات بهصورت الکترونیکی
در حوزههای انتخابیه برنامهریزیشده که از
طریق هماهنگی با شورای نگهبان و با توجه
به ش��رایط و امکانات موج��ود ،در این زمینه
اقدام خواهد ش��د .سخنگوی ستاد انتخابات
کش��ور با بیان اینکه با توجه به مواد قانونی
مرتبط ،روز انتخابات دوم اسفندماه تعیین شده
است ،افزود :حداکثر زمان برگزاری انتخابات
تا س��اعت  ۲۴بوده و مجری��ان انتخابات در
صورت تمدید زمان قانونی رأیگیری تا این
ساعت فرصت دارند اخذ رأی کنند و بالفاصله
پس از این ساعت ،سامانه رأیگیری مسدود
خواهد شد .به همین دلیل برنامهریزی و دقت
نظر فرمانداران برای جانمایی مناسب شعب
اخذ رأی به منظور تسهیل فرایند رأیگیری،
از اهمیت فراوانی برخوردار است.

